
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 97890/ΥΠΕ/5/
03274/Ε/ν. 3299/2004/13.09.2017 (ΦΕΚ 3394/Β’/
28.09.2017) απόφασης του Υπουργού και του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης «Ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους 
και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λειτουρ-
γίας επένδυσης της εταιρείας ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ 
ΖΑΚΑΘΟΥ ΑΕ, που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 3299/2004.

2 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 74034/ΥΠΕ/4/00808/
Ε/ν. 3299/2004/18.12.2014 απόφασης «Αναμόρ-
φωση κόστους/τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 8951/
ΥΠΕ/4/00808/Ε/ν. 3299/2004/23.02.2012 απόφα-
σης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό-
τητας και Ναυτιλίας, με την οποία πιστοποιήθηκε 
η ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους και 
η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης 
της εταιρείας ΙΒΟ ΒΙΣΙΝΤΑΪΝΕΡ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, η οποία 
έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004».

3 Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 10712 ΔΒΕ 1409/ν. 3299/
06-07-2009 (ΦΕΚ 1462/Β’/20-7-2009) απόφασης 
υπαγωγής της επένδυσης της εταιρείας «CRAFT 
ΠΡΟΤΥΠΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.», η οποία έχει υπαχθεί 
στο ν. 3299/2004, όπως ισχύει (Άρθρο 3, παρά-
γραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση xi).

4 Ανάκληση της με αρ. πρ. 23929/ΔΒΕ 2646/
ν.  3299/04/29-12-2006 (ΦΕΚ 299/Β’/06-03-2007) 
απόφασης υπαγωγής της επένδυσης της εται-
ρείας «DORAL A.B.Ε.Ε.», η οποία έχει υπαχθεί στο 
ν. 3299/2004, όπως ισχύει (Άρθρο 3, παράγραφος 
1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση xi).

5 Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 13088/ΔΒΕ1716/
ν.  3299/2004/3-09-2009 (ΦΕΚ 2159/Β’/2.10.2009) 
απόφασης υπαγωγής της επένδυσης της εται-
ρείας «Ν. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ και ΣΙΑ Ο.Ε» η οποία έχει 
υπαχθεί στο ν. 3299/2004, όπως ισχύει (Άρθρο 3, 
παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση viii).

6 Ανάκληση της με αρ. πρ. 27297/ΔΒΕ 2834/15-11-
2006 (ΦΕΚ 1751/Β’/30/11/2006) απόφασης υπα-

γωγής της επένδυσης της εταιρείας ΠΡΟΜΕΤΑΛ 
ΜΠΑΚΛΗ ΑΕΒΕ (πρώην ΑΦΟΙ ΜΠΑΚΛΗ ΑΕΒΕ), η 
οποία έχει υπαχθεί στο ν. 3299/2004, όπως ισχύει 
(Άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπερί-
πτωση xi).

7 Κύρωση αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυ-
ντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας.

8 Διάθεση ενός κατασχεμένου οχήματος στο Λιμενι-
κό Σώμα-ΕΛΑΚΤ για κάλυψη αναγκών του.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 97890/ΥΠΕ/5/

03274/Ε/ν. 3299/2004/13.09.2017 (ΦΕΚ 3394/Β’/

28.09.2017) απόφασης του Υπουργού και του 

Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυ-

ξης «Ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους 

και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λειτουρ-

γίας επένδυσης της εταιρείας ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑ-

ΚΑΘΟΥ ΑΕ, που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις δι-

ατάξεις του ν. 3299/2004.

   Με την 61831/ΥΠΕ/5/03274/Ε/ν. 3299/2004/08.06.2018 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, εγκρίθηκε η τροποποίηση της με αριθ. 
97890/ΥΠΕ/5/03274/Ε/ν. 3299/2004/13.09.2017 (ΦΕΚ 
3394/Β’/28.09.2017) απόφασης του Υπουργού και του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους και πιστο-
ποίηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης 
της εταιρείας ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΑΘΟΥ ΑΕ, που υλοποι-
ήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004», ως 
προς την επωνυμία του φορέα από «ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑ-
ΚΑΘΟΥ ΑΕ» σε «ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΑΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ 
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμ. 
97890/ΥΠΕ/5/03274/Ε/ν. 3299/2004/13.09.2017 (ΦΕΚ 
3394/Β’/28.09.2017) απόφασης.

Για την έκδοση της απόφασης αυτής δεν απαιτείται 
Γνωμοδοτική Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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85 παρ. 7 του ν. 4399/2016 και την υπ’ αριθμ. 77685/
21-07-2016 υπουργική απόφαση «Σύσταση της Γνωμο-
δοτικής Επιτροπής του άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και 
καθορισμού του τρόπου λειτουργίας της» (ΦΕΚ 2335/
τ.Β’/28-07-2016).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

(2)
    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 74034/ΥΠΕ/4/00808/

Ε/ν. 3299/2004/18.12.2014 απόφασης «Ανα-

μόρφωση κόστους/τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 

8951/ΥΠΕ/4/00808/Ε/ν. 3299/2004/23.02.2012 

απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Αντα-

γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με την οποία πι-

στοποιήθηκε η ολοκλήρωση - οριστικοποίηση 

του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λει-

τουργίας επένδυσης της εταιρείας ΙΒΟ ΒΙΣΙΝΤΑ-

ΪΝΕΡ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, η οποία έχει υπαχθεί στις δια-

τάξεις του ν. 3299/2004».

  Με την 61838/ΥΠΕ/4/00808/Ε/ν. 3299/2004/08.06.2018 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, εγκρίνεται η τροποποίηση της υπ’ αριθ. 
74034/ΥΠΕ/4/00808/Ε/ν. 3299/2004/18.12.2014 (ΦΕΚ 
3506/Β’/29.12.2014 και ΦΕΚ 4026/Β’/15.12.2016 -διορ-
θώσεις σφαλμάτων) απόφασης του Υφυπουργού Ανά-
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Αναμόρφωση κόστους/
τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 8951/ΥΠΕ/4/00808/Ε/ν. 
3299/2004/23.02.2012 απόφασης του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με την 
οποία πιστοποιήθηκε η ολοκλήρωση -οριστικοποίηση 
του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας 
επένδυσης της εταιρείας ΙΒΟ ΒΙΣΙΝΤΑΪΝΕΡ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, η 
οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004», ως 
προς την επωνυμία του φορέα από «ΙΒΟ ΒΙΣΙΝΤΑΪΝΕΡ ΚΑΙ 
ΣΙΑ ΟΕ» σε «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΙΣΙΝΤΑΪΝΕΡ - ΗΛΙΑΣ ΣΜΥΔΑΚΗΣ 
ΧΑΜΟΥΡΟΥΔΗΣ OE».

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμ. 
74034/ΥΠΕ/4/00808/Ε/ν. 3299/2004/18.12.2014 (ΦΕΚ-
3506/Β’/29.12.2014) απόφασης του Υφυπουργού Ανά-
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμο-
δοτική Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 85 παρ. 
7 του ν. 4399/2016 και την υπ’ αριθμ. 77685/21-07-2016 
υπουργική απόφαση «Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επι-
τροπής του άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμού 
του τρόπου λειτουργίας της» (ΦΕΚ 2335/τ.Β’/28-07-2016).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

(3)
    Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 10712 ΔΒΕ 1409/ν. 3299/

06-07-2009 (ΦΕΚ 1462/Β’/20-7-2009) απόφασης 

υπαγωγής της επένδυσης της εταιρείας «CRAFT 

ΠΡΟΤΥΠΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.», η οποία έχει υπαχθεί 

στο ν. 3299/2004, όπως ισχύει (Άρθρο 3, παρά-

γραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση xi).

  Με την αριθ. πρωτ. 62905/12-6-2018 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
εγκρίνεται η ανάκληση της με αριθμό πρωτ. 10712 
ΔΒΕ 1409/ν. 3299/06-07-2009 (ΦΕΚ 1462/Β’/20-7-2009) 
απόφασης υπαγωγής της επένδυσης της εταιρείας 
«CRAFT ΠΡΟΤΥΠΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.» κωδικός έργου: 
ΥΠΑ/5/00029/Α, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
10 (παρ. 2.Α) του ν. 3299/2004, όπως ισχύει.

Ημερομηνία Γνωμοδοτικής Επιτροπής 29/3/2018.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

(4)
    Ανάκληση της με αρ. πρ. 23929/ΔΒΕ 2646/

ν. 3299/04/29-12-2006 (ΦΕΚ 299/Β’/06-03-2007) 

απόφασης υπαγωγής της επένδυσης της εταιρεί-

ας «DORAL A.B.Ε.Ε.», η οποία έχει υπαχθεί στο 

ν. 3299/2004, όπως ισχύει (Άρθρο 3, παράγρα-

φος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση xi).

  Με την αριθ. πρωτ. 62924/12-6-2018 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
εγκρίνεται η ανάκληση της με αριθμό πρωτ. 23929/
ΔΒΕ 2646/ν. 3299/04/29-12-2006 (ΦΕΚ 299/Β’/06-03-
2007) απόφασης υπαγωγής της επένδυσης της εταιρεί-
ας «DORAL A.B.Ε.Ε.», κωδικός έργου ΥΠΑ/4/00079/Α, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 (παρ. 2.Α) του 
ν. 3299/2004, όπως ισχύει.

Ημερομηνία Γνωμοδοτικής Επιτροπής 29/3/2018.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

(5)
    Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 13088/ΔΒΕ1716/

ν. 3299/2004/3-09-2009 (ΦΕΚ 2159/Β’/2.10.2009) 

απόφασης υπαγωγής της επένδυσης της εταιρεί-

ας «Ν. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ και ΣΙΑ Ο.Ε» η οποία έχει υπα-

χθεί στο ν. 3299/2004, όπως ισχύει (Άρθρο 3, πα-

ράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση viii).

  Με την 59254/4-6-2018 απόφαση του Αναπληρω-
τή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης εγκρίνεται 
η ανάκληση της με αριθμό πρωτ. 13088/ΔΒΕ1716/



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36645Τεύχος Β’ 2877/19.07.2018

ν. 3299/04/3-09-2009 (ΦΕΚ 2159/Β’/2.10.2009) απόφα-
σης υπαγωγής της επένδυσης της εταιρείας «Ν. ΡΑΓΚΟΥ-
ΣΗΣ και ΣΙΑ Ο.Ε», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
10 (παρ. 2.Α) του ν. 3299/2004, όπως ισχύει.

Ημερομηνία Γνωμοδοτικής Επιτροπής 28/3/2018.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

(6)
    Ανάκληση της με αρ. πρ. 27297/ΔΒΕ 2834/

15-11-2006 (ΦΕΚ 1751/Β’/30/11/2006) απόφα-

σης υπαγωγής της επένδυσης της εταιρείας ΠΡΟ-

ΜΕΤΑΛ ΜΠΑΚΛΗ ΑΕΒΕ (πρώην ΑΦΟΙ ΜΠΑΚΛΗ 

ΑΕΒΕ), η οποία έχει υπαχθεί στο ν. 3299/2004, 

όπως ισχύει (Άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτω-

ση ε, υποπερίπτωση xi).

  Με την αριθ. 62911/12-6-2018 απόφαση του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης εγκρίνεται 
η ανάκληση της με αριθμό πρωτ. 27297/ΔΒΕ 2834/
15-11-2006 (ΦΕΚ 1751/Β’/30/11/2006) απόφασης υπα-
γωγής της επένδυσης της εταιρείας ΠΡΟΜΕΤΑΛ ΜΠΑ-
ΚΛΗ ΑΕΒΕ (πρώην ΑΦΟΙ ΜΠΑΚΛΗ ΑΕΒΕ), κωδικός έργου 
ΎΠΑ/4/00053/Α, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
10 (παρ. 2.Α) του ν. 3299/2004, όπως ισχύει.

Ημερομηνία Γνωμοδοτικής Επιτροπής 29/3/2018.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

Αριθμ. Φ.353.1/19/103303/Ε3 (7)
    Κύρωση αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυ-

ντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 1304/82 

(Α’/144), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του 
άρθρου 56 του ν. 1566/85 (Α’/167).

2. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 3848/2010 
(Α’/71), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Κε-
φαλαίου Γ΄ του ν. 4327/2015 (Α’/50), του άρθρου 46 του 
ν. 4351/2015 (Α’/164) και του άρθρου 1 του ν. 4473/2017 
(Α’/78) και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 20 και των 
παρ.  6 και 7 του άρθρου 24.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 28 του ν. 4547/2018 
(Α’/102) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 
άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α’/210) « Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Την αριθμ. 4/31-5-2018 πράξη του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατι-
κού προϋπολογισμού σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 
Φ.1/Γ/174/102661/Ε3/21-6-2018 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., 
αποφασίζουμε:

Κυρώνουμε τον ακόλουθο αξιολογικό πίνακα υποψη-
φίων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοριν-
θίας, ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Α/Α ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ

ΤΕΛΙΚΕΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΙ-

ΚΕΣ ΜΟΝΑ-

ΔΕΣ

1 167545 ΦΕΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ 01 41,53

2 171885 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ 88.01 29,01

3 177150 ΣΑΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ 82 24,75

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 22 Ιουνίου 2018

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

Αριθμ. 2122.7-3/46941/2018 (8)
    Διάθεση ενός κατασχεμένου οχήματος στο 

Λιμενικό Σώμα-ΕΛΑΚΤ για κάλυψη αναγκών του.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθ. 6 του ν. 3938/2011 «Σύσταση 

Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο 
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» 
(Α’/61), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρ-
θρου 38 του ν. 4509/2017 (Α’/201).

β) Της παρ. 2 του άρθ. 6 του ν. 3938/2011 (Α’/61), 
όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του αρθ. 13 του 
ν. 4138/2013 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και 
άλλες διατάξεις» (Α’/72).

γ) Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’/26).

δ) Του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «…Ανασύσταση 
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του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
Μετονομασία…» (Α’/114).

2. Την από 22-06-2018 πρόταση του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.
3. Την από 17-06-2017 Έκθεση κατάσχεσης, στο πλαίσιο της διενεργούμενης προανάκρισης για παράβαση των 

διατάξεων του ν. 4251/2014 «Κώδικας μετανάστευσης … και λοιπές διατάξεις» (Α’/80).
4. Το υπ’ αριθ. πρ. 1429/22-05-2018 έγγραφο της Εισαγγελίας Εφετών Κέρκυρας.
5. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού.
6. Την ανάγκη κάλυψης επιχειρησιακών αναγκών του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ με σκοπό την αποτελεσματική άσκηση της απο-

στολής του, αποφασίζουμε:
1. Τη διάθεση στο Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή του χερσαίου μέσου που περιγράφεται στο Παράρτημα, 

το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
2. Την ένταξη του χερσαίου μέσου στη δύναμη των επιχειρησιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής 

Ακτοφυλακής και τη στελέχωση και λειτουργία του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΜΕΣΟΥ

Κατασκευαστής-μοντέλο BMW X3 2.0D Καύσιμο Πετρέλαιο

Κυβισμός 1.995 cc Τόπος φύλαξης ΚΛ Ηγουμενίτσας

Αριθμός πλαισίου WBAPE11080WK13275 Κατάσταση μέσου Πολύ Καλή

Αριθμός αναγνώρισης 
κινητήρα

N47 Λοιπός εξοπλισμός Ο φερόμενος επί του 
οχήματος εξοπλισμός, 
κατά το χρόνο της 
κατάσχεσής του

Χρώμα Μαύρο Θέσεις επιβατών Πέντε (05)

Έτος κατασκευής 2010 Διανυθέντα χλμ. 150.000
Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 22 Ιουνίου 2018

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02028771907180004*
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